
Beste mensen,

Terwijl wij, als Waardevol

Tiel, al heel tevreden waren

over het functioneren van de

vertrekkende stadsbouwmees-

ter, mevrouw Sabine

Berndsen, lijkt het er op dat

wij over de aangestelde nieu-

we stadsbouwmeester zeker

niet minder tevreden zullen

zijn. Dit gezien de ronkende

cv van deze man, Arno Kolen, waaruit het gemeentebestuur de

hoofdlijnen onlangs bekend heeft gemaakt. Arno Kolen (53) is

architect en runt sinds 1996 samen met een partner een archi-

tectenbureau in Tilburg. Hij heeft welstand ervaring in de

gemeenten West Maas en Waal en Breda. In Breda is hij tot

december 2017 zes jaar lang architecten lid geweest van de

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, waarin ook het onderdeel

monumenten/cultuurhistorie is ondergebracht. Hij is in de

zomerperiode docent aan de Fontys Academie voor

Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. 

Ook is een nieuw burgerlid van de Monumentencommissie

aangesteld. Dat is Fred Manders (62) uit Wadenoijen. Die

heeft veel ervaring in de bouw. Gestart als timmerman heeft

hij zich opgewerkt tot manager/projectleider in de bouw. Hij

is nu manager onderhoud bij de Stichting Volkskracht

Historische Monumenten in Rotterdam. Hij is zeer geïnteres-

seerd in de historie van Tiel en verdiept zich erin. Hij heeft

passie voor het behoud en belang van gemeentelijke en rijks-

monumenten en denkt vanuit het burgerperspectief en affini-

teit met bouw- en cultuurhistorie een goede bijdrage te kunnen

leveren bij de advisering over monumenten in Tiel.

Voorts goed nieuws over monumentendag. Daar gaat de

Gemeente Tiel waarschijnlijk weer aan deelnemen.
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Notulen vergadering 31-03-2018

Aanwezig:Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Peter Schipper, Jan van Doesburg, Ada

Mouthaan, Nancy Hageman. 

Afwezig:Arnoud Reijnen, Willem Spekking.

Aanvang:14.00 uur.

Opening.

Ton opent de vergadering.

Notulen van 3 maart 2018.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

Afspraken van vorige vergadering.

Beelden Weeshuis: De prijsopgave is er. De vraag is nu alleen: hoe nu verder? De

aanwezigen besluiten er even over na te denken.

De werfkelders: Huub heeft op de Tielenaar een stukje geschreven over de werfkel-

ders. Misschien is dit te gebruiken bij ons voorstel.

Facebook: In de vorige vergadering was er wat onduidelijkheid over hoe mensen de

Facebookpagina van Waardevol Tiel zouden kunnen vinden. Nancy geeft aan dat

Facebook de mogelijkheid biedt om bedrijfspagina’s te sponsoren. Dat werkt als een

soort advertentie. Je betaalt Facebook om je pagina aan veel mensen te tonen en je

kunt vervolgens instellen aan wie de pagina getoond wordt. Denk dan aan het het

instellen van de woonplaats, leeftijdscategorie etc. De Facebookpagina wordt dan ver-

volgens getoond aan alle mensen op Facebook die aan de ingestelde kwalificaties vol-

doen. Dit kan ook voor een aantal weken worden ingesteld en daarna gestopt worden.

De aanwezigen vinden dit wel een goed idee en geven aan dit binnenkort wel te wil-

len doen.

Website: Ton vertelt dat hij het toch niet zo’n goed idee vindt om Martijn van

Rossum van Digitaal Tiel in te huren voor de website. De website blijft dan ook voor-

lopig zoals hij is.

Bestemmingsplan Binnenstad: Wij hebben onze visie en opmerkingen ingediend.

Kiosk: Dit loopt nog. Peter heeft Roland van Vugt gesproken. Verder is er een echt-

paar dat zeer geïnteresseerd is in exploitatie van de kiosk. Zij willen graag iets bijzon-

ders gaan doen met streekproducten. Verder was het natuurlijk ooit een Regionaal

Informatie Punt. Dat zit nu echter in Zinder. Misschien dat de mensen die de kiosk

willen gaan uitbaten bereid zijn om ook folders uit te delen.

Rode beuk: Ada gaat er verder achteraan. Peter komt met het idee van een Ginkgo

Biloba. Dat is een bijzondere boom die nog niet veel in de buurt voorkomt.

Jaarrekening/financien: Ronald bekijkt de jaarrekening/financiën. Het is overigens

wel een idee om met Arnoud te overleggen over de voor- en nadelen van een ANBI

status. 
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Bomen op de Passewaayse Hogeweg.

Deze zijn weggehaald, maar dat mag. Arnoud zal de mevrouw die contact op heeft

genomen mailen.

Roeken.

Hiervoor kan het best even met Annelies Koopmans gebeld worden. 

Peter merkt op dat er op veel plaatsen bomen zijn verdwenen en er op die plaatsen

geen nieuwe bomen geplant zijn. Neem bijvoorbeeld de Dr.Schaepmanstraat: hier zijn

al veel bomen verdwenen en vervolgens is er op de plek onmiddellijk bestraat. Dat is

erg jammer, omdat het karakter van de straat zo verdwijnt. Daarom heeft Peter de

suggestie om bij te houden waar er overal bomen verdwenen zijn. Daarna zouden we

dan een brief naar de gemeente en de fracties kunnen sturen over herplanting. 

Open Monumentendag.

Deze gaat door en zal op 9 september zijn. 

Stadswandelingen.

Peter en Ronald doen weer twee wandelingen. Een in het voorjaar en een in het

najaar. 

Rondvraag.

Sluiting.

Ton sluit de vergadering.

Afspraken.

Peter: beelden weeshuis.

Huub: werfkelders.

Ton: kosten website; energietransitie; Concept Bestemmingsplan Binnenstad.

Peter en Ton: kiosk.

Arnoud: brief ledenwerving; brief omplanting fruitschuur.

Ada: beuk Walstede en roeken Echteldsedijk (informatie Peter) 

Ronald: financiën / jaarrekening 
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vergaderingen 2018.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 5 mei.

zaterdag 2 juni.

zaterdag 7 juli.

zaterdag 1 september.

zaterdag 6 oktober.

zaterdag 3 november.

zaterdag 1 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 5 mei 2018.

Opening.

Notulen 31 maart 2018. 

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Voortgang kiosk.

Tredmolenkraan.

Werfkelder.

Mestverwerker nabij Laageinde.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.


